
Empresa Júnior, associação civil sem fins lucrativos, 

formada e gerida por alunos de Engenharia de 

Produção da Universidade Federal de Goiás. Com o 

objetivo de melhoria do aprendizado prático e 

aproximação do mercado de trabalho, por meio da 

elaboração de projetos de consultoria, contemplando 

às necessidades de alunos, universidades e empresas.

SOBRE NÓS

SOBRE NOSSO TIME
 Composto por estudantes aplicados, proativos, focados e 

determinados a alcançar resultados. O que nos une são 

nossos objetivos, de conseguir a partir da proximidade 

com o cliente, juntamente com a ética e a transparência, 

nos tornarmos excelentes profissionais e referência em 

serviços de Consultoria entre as Empresas Júniores de 

Engenharia de Produção.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

OS PARCEIROS NECESSÁRIOS AO 

SUCESSO DE SEU EMPREENDIMENTO

 Segundas, Quartas e Sextas das 08:00 as 18:00. 

Avenida Tanner de Melo, Bairro All Park Polo Empresarial, 

CEP: 74988-850 

Aparecida de Goiânia - Goiás 



CONTATO
Mariana: (62) 9.9626-9080 

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
Planejamento Empresarial

Considerado de suma importância para o bom funcionamento da empresa e essencial para 
alcançar objetivos e metas pois toda ação empreendedora parte de um planejamento 

estratégico bem definido, analisando as possíveis consequências decorrentes. 

Logística
Atividades de movimentação e 

armazenagem que viabilizam o fluxo de 
produtos e informações desde a 

aquisição de 
matérias-primas até o mercado para o 
consumo final. A intenção é alcançar 

níveis ótimos de serviço adequados aos 
clientes a um custo pré-determinado.

Otimização de Processos
Tem o objetivo de reduzir ou eliminar 

gargalos, erros, gastos desnecessários 
e desperdício de tempo; simplificando 
e padronizando o processo. Por isso, é 

um diferencial para a empresa e 
garante maior satisfação dos 

stakeholders, agilidade e eficiência.

Ferramentas de Melhoria
Uma empresa depende da 

competências de seus colaboradores e 
dos processos existentes, assim, o 

aumento do desempenho é decorrente 
de melhorias tanto em processos quanto 

em pessoas.

Planejamento e Controle da Produção
Responsável por integrar todo o 

gerenciamento das atividades de uma 
empresa, dentre elas recursos operacionais 
de produção, determinação das quantidades 

produzidas, layout da planta, etapas do 
processo de manufatura e designação da mão 

de obra..
Análise de custos, de mercado e ergonômica

A análise de custos é uma ferramenta estratégica usada no processo de tomada de decisão e 
em atividades gerenciais. A análise de mercado é o processo de análise de informações 

sobre o mercado de atuação de uma empresa. A análise ergonômica tem como finalidade 
observar, avaliar e analisar as relações existentes entre demandas de doenças, acidentes e 

produtividade com as condições de trabalho, os sistemas e a organização do trabalho.

Gestão da qualidade e de estoque
Gestão da Qualidade é o gerenciamento focado na qualidade da produção, processos e 

serviços de uma organização; o propósito é possibilitar melhorias de produtos e serviços 
oferecidos, garantindo satisfação completa e superação das expectativas do cliente. A Gestão 
de Estoques refere-se a gestão dos recursos materiais, sua importância se deve ao fato de 

conseguir atender as demandas constantemente, manter a continuidade das operações, fazer 
economia nas operações, realizar previsão de demanda, monitorar o sistema e preservar a 

qualidade de armazenagem. 

Cronoanálise
Ferramenta de análise dos tempos de 

realização das atividades durante a 
fabricação dos produtos, viabilizando o 

entendimento da quantidade de tempo que 
efetivamente agregam valor aos processos.

Green manufacturing
Manufatura de produtos que utilizam 

processos produtivos menos 
impactantes ambientalmente, 
socialmente e que se mostram 

economicamente viáveis.

Rodrigo: (62) 9.9680-4696 

www.propartnersej.com 


